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يي ا : القارئ حح وو للحَو  إإ ههحَو  لل ههحَو ال وم لل وك هي حنحَو  أ
و ررحَو  وش وب إل ونحَو  وك ا وم احَو  وو ((حَو 

وي إح هيييحو وف يلحَو  هسييحو ور ولحَو  إسيي حر هي حوحَو  أ
و ربحَو  وجيي ا إح إءحَو  ورا وو حنحَو  إميي حوحَو  أ

و

ممحَو ) إكي وح ييحَو  إل وع ههحَو  لن إإ هءحَو  وش ا وي وم احَو  إهحَو  إن حذ إإ 51)[الشورى:إب ].
((حَو وميي احَو كيي انحَو لبشييرحَو أن : قششال اللششه تعششالى : الشششيخ

 هششذه الصششيغة((حَو مي احَو كي انحَو ))) يكلمهحَو اللهحَو إلحَو وحي احَو )
في القششرآن الكريششم تشدل علششى أن الشششيء ممتنششع غايشة

((حَو م االمتناع إما قدرا وإما شششرعا, قششال اللششه تعششالى : 
) يعنششي ممتنششع أو غيششرك انحَو للهحَو أنحَو يتخييذحَو ميينحَو ولييدحَو )

((حَو م احَو ك انحَو للنييبيممتنع ؟ ممتنع غاية المتناع, طيب: 
) ممتنشششعوالذينحَو آمنحواحَو أنحَو يستغفرواحَو للمشركينحَو )

غايششة المتنششاع, شششرعا أو قششدرا ؟ شششرعا, لهنششه يجششوز أن
((حَو م احَو كيي انحَو لبشييرحَو أنيستغفروا لكنششه حششرام عليهششم, 

) هذا ممتنع قششدرا بششل ممتنششع قششدرا يعنششييكلمهحَو اللهحَو )
حسب خبر الله عز وجل وإل فالله قششادر علششى أن يكلششم
على غير هذا الوجه, لكن حسب خبر الله يكششون ممتنششع,
)((حَو وميي احَو كيي انحَو لبشييرحَو أنحَو يكلمييهحَو اللييهحَو إلحَو وحييي احَو )

 البشششر هششم الدميششون, سششموا بشششرا لن((حَو لبشييرحَو ))
بشرتهم بادية إل أن يستتروا, غير الدمي من الحيواهنات
مسششتور إمششا بششالريش وإمششا بالصششوف وإمششا بششالوبر وإمششا
بالشششعر, إمششا بششالريش مثششل الطيششر, وإمششا بالشششعر مثششل
المششاعز, وإمششا بالصششوف كالضششأن, وإمششا بششالوبر كالبششل,
الدمي لم تستر بشرته والحكمة من ذلششك أهنششه إذا شششعر
الهنسان بافتقاره إلى الكسششوة الحسششية اهنتقششل مششن هششذا
إلى افتقاره إلى الكسششوة المعنويششة, شششف الحكمششة مششن
الله عز وجل حتى يعرف الهنسان أهنه محتششاج إلششى سششتر
العورة المعنوية كما احتششاج إلششى سششتر العششورة الحسششية,
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((حَو ي احَو بنيحَو آدموإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى: 
) اللباسقدحَو أنزلن احَو عليكمحَو لب اس احَو يحواريحَو سحوءاتكمحَو )

العادي, وريشا اللباس الجميل الذي يتزين به المرء, ثششم
) لبششاس التقششوى((حَو ولب اسحَو التقحوىحَو ذلكحَو خيرحَو )قال : 

هذا لباس معنوي, طيب وقيل : إن الدمي سمي بشششرا
لظهور أثر ما في قلبه على بشرته, إذا غضششب الهنسششان
يظهر أثر الغضب على بشرته, ماذا يصنع ؟ يحمر وجهششه
وعينششاه, وتنتفششخ أوداجششه, ويقششف شششعره, وإذا بشششر بمششا
يسره يتهلل وجهه وتجد فيه البشر, والظاهر والله أعلم
أن المعنى الول أقوى أهنه سمي بشرا لظهور بشرته إل
  .بساتر
(( "حَو ((حَو إلحَو ))حَو أنأن يكلمششه اللششه إل وحيششا )) يقششول :  
يحوحيحَو إليهحَو ((حَو وحييي احَو ))حَو فيييحَو المنيي امحَو أوحَو بإلهيي امحَو "

 يعنششي يكلمششه((حَو أوحَو منحَو وراءحَو حجيي ابحَو ))هششذه واحششدة 
مباشرة غير الوحي الذي فششي القلششب مششن وراء حجششاب,
كما حصل لموسى عليه الصلة والسلم, وحصل لمحمد
عليه الصلة والسلم ليلة المعراج, فإن اللششه كلمششه مششن
 .وراء حجاب
فما هو الحجاب الذي يحتجب الله به, قششال النششبي صششلى

(حَو حجيي ابهحَو النييحورحَو لييحوحَو كشييفهاللشششه عليششه وسشششلم : 
لحرقتحَو سبح اتحَو وجههحَو ميينحَو انتهييىحَو إليييهحَو بصييره

 هذا النور هنور عظيم جدا ما أحششد يتصششوره,منحَو خلقهحَو )
هذا هو الذي احتجب الله به عن الخلق تعالى الله, فششإذا
كان هذا النور من قوته يحجب, فما بالك بنششور اللششه عششز

((حَو اللهوجل ؟ هو أعظششم وأعظششم, قششال اللششه تعششالى : 
) ول يتصور أحد ذلك أبششدا,نحورحَو السم اواتحَو والرضحَو )
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وإهنما يكلم الله تعششالى عبششاده مششن وراء حجششاب لهنششه لششو
كشف الحجششاب لهلششك الهنسششان, ولششم يسششتطع أن يثبششت
أمام رؤية الله عز وجل ولما قال موسششى عليششه الصششلة

 قششال: هششذا((حَو ربيحَو أرنيييحَو أنظييرحَو إليييكحَو ))والسلم : 
((لنشوقا إلى اللششه عششز وجششل ل شششكا قششال اللششه لششه: 

((حَو ولكيينحَو انظيير يعنششي ل يمكششن أن تراهنششي ترانيحَو ))
((حَو فإنحَو استقرحَو مكيي انه الصم الصلب إلىحَو الجبلحَو ))

فسييحوفحَو ترانيييحَو فلميي احَو تجلييىحَو ربييهحَو للجبييلحَو ))
((حَو جعلييه مششا ظهششر كلششه, تجلششى للجبششل ((حَو تجلييىحَو ))

 اهندك الجبل مرة واحدة وساوى الرض, موسششىدك احَو ))
عليه الصلة والسلم لمششا رأى هششذا صششعق, غشششي عليششه
من هول ما رأى, فهل الدمي الضعيف يثبت لرؤية اللششه
والجبل لم يثبت ؟ ل والله, ولهذا اهندهش موسى وصعق
.وعلم أهنه ل يمكن أن يرى الله عز وجل
 الششوحي هششو مششا يحصششل((حَو إلحَو وحييي احَو ))هنعششم قششوله :  
للرسول من اللهام أو الرؤيا المنامية, لن أصل الششوحي
العلم بسششرعة وخفششاء, هششذا أصششله فششي اللغششة, فيكششون

أي عن طريق اللهام أو طريششق المنششام((حَو إلحَو وحي احَو ))حَو 
 يعنششي يكلمششه اللششه تعششالى((حَو أوحَو ميينحَو وراءحَو حجيي ابحَو ))

مكالمششة صششريحة ولكششن مششن وراء حجششاب, والحجششاب
المذكور هو النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(حَو حج ابهحَو النحورحَو لحوحَو كشفهحَو لحرقتحَو سبح اتحَو وجهه

 وذلك لن البشر لم احَو انتهىحَو إليهحَو بصرهحَو منحَو خلقهحَو )
يستطيع رؤية الله عز وجل في الدهنيا, قال موسى لربششه

 قششال ذلششك((حَو ربحَو أرنيحَو أنظييرحَو إليييكحَو ))عششز وجششل : 
 أي((حَو لينحَو ترانييحَو ))شوقا ومحبة فقال اللششه تعششالى : 
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لن تستطيع ذلك ولكن اهنظر إلى الجبششل, فنظششر موسششى
 اهنششدك((حَو جعلهحَو دكيي احَو ))إلى الجبل فلما تجلى الله لششه: 

حتى ساوى الرض, فلما رأى موسى هذا خششر صششعقا أي
((حَو فلم اغشي عليه مششن هششول مششا وجششد وعششدم تحملششه 

أفييي اقحَو قييي الحَو سيييبح انكحَو تبيييتحَو إلييييكحَو وأنييي احَو أول
 فششإذا إذا أراد اللششه أن يكلششم أحششدا مششنالمييؤمنينحَو ))

. الرسل فلبد أن يكون هناك حجاب
((حَو أوحَو يرسلحَو رسحولحَو فيحوحيحَو بييإذنهالقسم الثالث : 

 وهششو جبريششل, يرسششله إلششى المرسششل إليششهم احَو يش اءحَو ))
فيوحي إلى هذا الرسول بإذن الله تعالى ما يشاء, وإهنما
خصصناه بجبريل لن جبريل موكششل بششالوحي, وقششد كششان
النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلة الليل بهذا

((حَو اللهيييمحَو ربحَو جبرائييييلحَو وميك ائييييلالسششششتفتاح 
وإسييرافيلحَو فيي اطرحَو السييم اواتحَو والرضحَو عيي الم
الغيبحَو والشه ادةحَو أنييتحَو تحكييمحَو بييينحَو عبيي ادكحَو فيميي ا
ك انحواحَو فيهحَو يختلفحونحَو اهدنيحَو لم احَو اختلفحَو فيييهحَو ميين
الحقحَو بإذنكحَو إنييكحَو تهييديحَو ميينحَو تشيي اءحَو إلييىحَو صييراط

 هؤلء الثلثة كل واحد منهم موكل بمششا فيششهمستقيمحَو )
الحياة, جبريل بما فيه حياة القلوب, إسششرافيل بمششا فيششه
حياة الناس للبعث, ميكائيل بما فيششه حيششاة الرض الششذي
 .به يحيا البهائم والهنسان

 بششإذهنه أي إذهنششه((حَو فيحوحيحَو بييإذنهحَو ميي احَو يشيي اءحَو ))هنعششم: 
 أي ممششا أوحششاه اللششه إلششى هششذا((حَو م احَو يش اءحَو ))القدري 

"حَو ((حَو إنهالرسششول الششذي بعثششه إلششى الرسششول البشششري 
هششذا التفسششيرعليييحَو ))حَو عيينحَو صييف اتحَو المحييدثينحَو "حَو 

تفسير غلط لهنه يششوهم أن كششل صششفة للمخلششوق ل تثبششت
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للخششالق, فالسششمع ل يثبششت للخششالق والبصششر وكششل صششفة
للمخلوق ل تثبت للخالق, ولذلك لو قال المؤلششف رحمششه
الله: إهنه علي عن مماثلة المخلوقين وصفات النقص, لو
قال هششذا لكششان أهششون, مششع أهننششا هنقششول: إهنششه علششي بششذاته
وصششفاته, فششذاته فششوق كششل شششيء وصششفاته هششي المثششل
العلى, هذا هششو الصششواب, لكششن المؤلششف عفششا اللششه عنششا
وعنه يفسر القششرآن عششن طريششق الشششاعرة لهنششه منهششم,
فلذلك يحرف الكلم عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل,
وهذه آفة قل من يسلم منها من أهل العلم, تجد الرجل
يعتقد شششيئا مششا فششي العقيششدة أو فششي الحكششام الشششرعية
التكليفية ثم يحاول في النصوص التي تخششالف مششا ذهششب
إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه, فيجعل النصوص
تابعة, والواجب أن تكون متبوعة, لكششن هششذه آفششة ابتلششي
بها كثير من الناس, إهنما هنحششن هنقششول: علششي يعنششي بششذاته
وصفاته عن كل هنقص, أما عششن صششفات المحششدثين هششذه
. غرائب طيب

هذه أيضششاحَو "حَو ((حَو حكيمحَو ))حَو فيحَو صنعهحَو "حَو والثاهني يقول :
هنششاقص, بششل هششو حكيششم فششي صششنعه حكيششم فششي شششرعه,
والحكمة في الشرع أبلششغ مشن الحكمشة فششي الصششنع, لن
الصنع أمر كوهني ل طاقششة للهنسششان فششي تغييششره ول فششي
الحيادة عنه, أما المر الشرعي فهو الذي محل التلعب
من البشر, فنقول للبشر: ل تتلعبوا بأحكششام اللششه فإهنهششا
صادرة عن حكمة, إذا يعتبر تفسير المؤلف الذي قصششره
علششى الحكمششة القدريششة فششي صششنع اللششه تفسششيرا هناقصششا,

.  في صنعه وشرعه هنعم((حَو حكيمحَو ))فنقول: 
من فوائد هذه الية الكريمة: بيان عظمة الله عششز وجششل
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وأهنه ل يستطيع البشر أن يكلموه بل واسطة, إما رسول
((حَو وم احَو ك انحَو لبشيرحَو أنحَو يكلميهحَو الليهأو حجاب لقوله: 

.((حَو إلحَو وحي ا
ومن فوائد الية الكريمة : إثبات تكليششم اللششه عششز وجششل,
وقد سبق الكلم عليششه فل حاجششة إلششى إعششادته, وبينششا أن
كلم الله عششز وجششل كلم بحششرف وصششوت مسششموع, وأن
ذلك مششن كمششاله وليششس كمششا يزعششم الزاعمششون إهنششه مششن
. النقص
ومن فوائد اليششة الكريمششة : أن إيحششاء اللششه تعششالى علششى
. ثلثة أوجه : وحي إلهام
. والثاهني : تكليم من وراء حجاب
والثالث : إرسال رسششول يششوحي إلششى المرسششل إليششه مششا
. شاء الله
ومن فوائد هذه الية الكريمششة : إثبششات مشششيئة اللششه عششز

((حَو م احَو يش اءحَو فيحوحيحَو بإذنهحَو م احَو يش اءوجل لقوله :  .((حَو 
ومنهششا إثبششات علششوه بقسششميه : العلششو الششذاتي والعلششو
الوصفي, فأما علو الذات فهو أهنه سبحاهنه وتعششالى فششوق
كل شيء, وأما علو الوصف فهو أن جميششع صششفاته عليششا
. ليس فيها هنقص بوجه من الوجوه
ومن فوائدها : إثبات الحكمة في شرعه وخلقه, وإثبششات
الحكم الكوهني والشرعي, لهنه مر علينا أن كلمششة حكيششم
 .تعني الحكم والحكمة

: هنعم قسم الله الناس بالنسبة للهنجاب إلى ؟الشيخ  
: ثلثة أقسامالطالب . 

: إلى ثلثة ! هنعم, أربعة أقسامالشيخ .
 أو وحيشششا اثنشششان, أو عشششن طريشششق الملشششك:...: الششششيخ
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هششذه((حَو يرسلحَو رسحولحَو فيحوحيحَو بإذنهحَو ميي احَو يشيي اءحَو ))حَو 
 .ثلثة أقسام

 : هل معنى هذا أن الله سبحاهنه وتعششالى سششوفالطالب
يرزقنا يوم القيامة قوة في أبصارهنا حتى هننظر إليه ؟

 : أي هنعم, قوة الناس يوم القيامة ل تنسششب إليهششاالشيخ
قوة الدهنيا أبششدا, أليسششوا يمكثششون خمسششين ألششف سششنة ل
يأكلون ول يشربون ؟ هذا ل يمكن أن يطاق فششي الششدهنيا,
أليس الواحد ينظر إلى ملكه فششي الجنششة مسششيرة ألفيششن
سنة, يرى أقصاه كما يرى أدهناه, هذا ل يمكن في البشر
. في الدهنيا

.  : أحسن الله إليك يا شيخ ما معنى تجلى ؟الطالب
.  : أي ظهرالشيخ

 : ورد حششديث الششذي فيششه فضششيلة تربيششة البنششاتالطششالب
والصبر ... فهل هذا الفضل يثبت للم أيضا أم أهنه خشاص
بالب ؟

 : الظاهر أهنه يثبت للجميع, ورد فششي الحششديث أهنششهالشيخ
للنساء أيضا, أن المرأة إذا مات لها ثل ث من الولد كاهنوا
لها سترا من النششار, وأمششا مسششألة التربيششة فلن الب هششو
. المسئول عن تربية الولد

 : ما الحكمة فششي ذكششر الخلششق بعششد الشششرع فششيالطالب
اليات ؟

 : أقول : مما يدل على أن الهتمام بالشرع أبلششغ,الشيخ
((حَو وميي اوالناس ما خلقوا إل للشرع, قششال اللششه تعششالى: 

 . ((حَو خلقتحَو الجنحَو والنس انحَو إلحَو ليعبدون
: أين السائل ؟ هل كلم اللششه أحششد غيششر موسششى ؟الشيخ

أي هنعم كلم النبي صلى الله عليه وسلم, كلم آدم, لكششن
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موسى عليه الصلة والسلم سمي الكليششم لهنششه أول مششا
... أوحى الله إليه كلمه, وغيره أوحى الله إليه بواسطة

: طيششب قششل الخلششق أول ثششم بالشششرع, وذلششك لنالشششيخ
الشششرع يختششص بالهنبيششاء, الشششرع المششذكور هنششا الششوحي
 ... الخاص بالهنبياء, هذا السبب

: ل مششا هششو يريششد النششور مخلششوق, النششور المخلششوقالشششيخ
منفصل عن الله وليس صفة للششه, هششذا إذا قلنششا إن هنششور
بمعنى منور لن بعض المفسرين قالوا: منور السماوات

((حَو اللهحَو نييحوروالرض, لكنه خلف ظاهر اليششة, فيقششال: 
 وليس هو النور المخلششوق بششلالسم اواتحَو والرضحَو ))

. هو عز وجل هنور, وكلمه هنور وحجابه هنور
 (((حَو لمنحَو يش اءحَو )): يعني على هذا الحال يكون: الشيخ

من ) عامة أريد بها الخاص, كذا؟ أسششألك هششذه هششي, إذا
 شششف إذا... أي الهنبيششاء ((حَو يهبحَو لميينحَو يشيي اءحَو ))قلنا: 

ادعى أحد خلف ظاهر اللفظ ل تقبل منه, فالله يقششول:
 ولمششن يقششل الهنبيششاء, ثششم مششن((حَو يهبحَو لمنحَو يشيي اءحَو ))

الذين يقول: إن الصحابة سئموا من كششون بعضششهم يولششد
له وبعضهم ل يولد له, بعضششهم يولششد لششه إهنششا ث وبعضششهم
يولد له ذكور, من قال هذا, فالية عامة, كل مششا وجششدت
 .قول يكون فيه تخصيص العام فل تقبله إل بدليل
... : الطالب

 : ل هذا غلط, هنحن ذكرهنا أهنه تجلى أي بعضششه عششزالشيخ
وجل, على أهنششي فششي قلششق مششن هششذا, مششن كششون المششراد
بعضه, لن الصل أهنه كله, لكن قد قال أهنه يمنع من هذا
أن الله تعالى ل يحيط به شيء من مخلوقاته, فل يمكن
  .أن يتجلى كله والرض ليست بالنسبة إليه شيء
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. ثم قال عز وجل
ونيي ا : القارئ  إر حم أ

و حنحَو  إميي يح احَو  هرو وكحَو  حي ول إإ ون احَو  حي وح حو أ
و وكحَو  إل وذ وك وو ((حَو 

حن إكيي ول وو هنحَو  وميي ا إلي وولحَو ا هبحَو  وتيي ا إك حل وميي احَو ا إريحَو  حد وتيي وتحَو  حنيي هك وميي احَو 
وك لنيي إإ وو ون احَو  إد وب ا إع حنحَو  إم هءحَو  وش ا ون حنحَو  وم إهحَو  إب إديحَو  حه ون يراحَو  هنحو ههحَو  ون ا حل وع وج
إذي لليي إهحَو ا لليي إطحَو ال ورا إص رمحَو *حَو  إقي وت حس هم رطحَو  ورا إص ولىحَو  إإ إديحَو  حه وت ول

إه لل ولىحَو ال إإ ألحَو 
و إضحَو  حر ل

و إفيحَو ا وم احَو  وو إتحَو  وحوا وم لس إفيحَو ال وم احَو  ههحَو  ول

هرحَو ) همحو ل
ه هرحَو ا إصي 53-52) [الشورى:وت ].

"حَو ((حَو وكذلكحَو ))حَو أي : ثم قال الله عششز وجششل : الشيخ 
مثلحَو إيح ائن احَو إلييىحَو غيييركحَو ميينحَو الرسييلحَو ((حَو أوحينيي ا

 تأتي في القرآن كثيرا, وحسب((حَو كذلكحَو )) إليكحَو ))حَو "
كلم المفسششر أن الكششاف اسششم بمعنششى مثششل, فتكششون
مصدرا لفعل محذوف, والتقدير: مثششل ذلششك, ثششم تفسششر
الفعل بما يناسب المقششام, أي: مثششل إيحائنششا لمششن سششبق

 أفادهنششا"حَو ((حَو أوحين احَو إليييكحَو ))حَو ييي احَو محمييدحَو "من الرسل 
بقوله: يا محمد, أن الخطاب هنا خاص بالرسششول صششلى

((حَو روح احَو ))حَو ق ال:الله عليه وسلم ول يتعداه إلى غيره 
 صدق المراد بالروح"حَو هحوحَو القرآنحَو بهحَو تحي احَو القلحوبحَو "

"حَو ((حَو منحَو أمرن اهنا القرآن لهنه تحيا به القلوب وقوله : 
 يعني مما هنأمر به, ويحتمل أن))حَو الذيحَو نحوحيهحَو إليكحَو "

يكون المر هنششا واحششد المششور ل واحششد الوامششر, أي مششن
 .شأهننا
م احَو كنتحَو تدريحَو ))حَو تعرفحَو قبلحَو الحوحيحَو إليكحَو ((حَو ))حَو "
م احَو الكت ابحَو ))حَو القييرآنحَو ((حَو ولحَو اليميي انحَو ))حَو شييرائعه

 أوحى الله إلى هنبيه روحششا مششن أمششره سششواءومع المهحَو "
قلنا واحد المور أو واحششد الوامششر, وأخششبر أن للششه المنششة
الكبرى عليه في ذلك, لهنه كان قبل هذا ما يدري أي مششا
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((حَو ميي ايعلم أو ما يعرف ما الكتششاب ول اليمششان, كلمششة: 
 يحتمل أن المراد بها ما الكتابة, ويحتمششل أنالكت ابحَو ))

يراد بذلك ما ذكره المؤلف وهو القرآن, أمششا الول فلن
((حَو وميي االله تعالى قال في هنبيه صلى الله عليه وسلم : 

كنتحَو تتلحواحَو منحَو قبلهحَو منحَو كت ابحَو ولحَو تخطهحَو بيمينييك
) وأمششا كششوهنه المششراد بششهإذنحَو لرتيي ابحَو المبطلييحونحَو )

القرآن فهذا أمثلته كششثيرة, المهششم أن النششبي صششلى اللششه
عليه وسلم ما كان يعرف, حششتى الكتابششة ل يكتششب عليششه
الصلة والسلم, وما كششان يعششرف أيضششا الششوحي قبششل أن
 .يوحى إليه
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